การออกแบบหลักสูตรฝกอบรม

www.hrcenter.co.th

ในงานอุตสาหกรรม
เพื่อใชอบรมและประเมินผล

อยางมีประสิทธิภาพ
(ภาคปฏิบัติ)

แนวคิด
การฝกอบรม เปนวิธีการหนึ่งของการพัฒนาบุคลากร
ที่หลายองคกรมักนิยมใชกันเปนจํานวนมาก เพราะ
สามารถประยุกตใชงานไดหลากหลายหลักสูตร ผูอบรม
เห็นผลลัพธที่ตองการชัดเจน โดยใชระยะเวลาไมนานนัก
แตการฝกอบรมที่มีประสิทธิภาพ ก็ไมใชไดมาโดยงาย ตองมี
การเตรียมการหลายดาน เชน เตรียมแผนฝกอบรม เตรียมหลักสูตร
เตรียม Trainer เตรียมสื่อที่ใช เตรียมวิธีการวัดและประเมิน เปนตน หากวาง
รากฐานการเตรียม ไมเพียงพอ อาจจะนําไปสูการถายทอดที่ลมเหลวได
จุดสําคัญอยางหนึ่งในการเตรียมการ คือการออกแบบหลักสูตรฝกอบรมในงาน
อุตสาหกรรมใหมีความพรอม ซึ่งเปนเรื่องที่ทุกอุตสาหกรรมควรรู ควรเตรียม ควร
ทําได แตนอยอุตสาหกรรมที่จะทําใหถูกตอง จึงเปนการพายเรือในอางนํ้าวน
เหมือนตองเตรียมตัวใหมทุกครั้งที่มีการถายทอดงาน ซึ่งหากคุณเขาใจหลักการ
แตการประยุกตใชยังไมสมบูรณ หลักสูตรนี้ จะชวยใหคุณบรรลุผลลัพธนั้นได
วิทยากรเนนการถายทอดจากประสบการณจริง แบบฟอรมจริง การวิเคราะห
กระบวนการจริง ที่เคยเริ่มตนจากการลองผิด ลองถูก ออกแบบ ทดลอง และ
พัฒนาปรับปรุง จนสามารถใชงานไดจริงในองคกร ประยุกตใชงานได
หลากหลายอุตสาหกรรม เชื่อวาผูเขาฝกอบรมที่ผานหลักสูตรนี้ จะสามารถ
ประยุกตใชความรู และทักษะที่ไดรับ นํากลับไปชวยพัฒนางานในอุตสาหกรรม
ไดอยางมีประสิทธิภาพเชนกัน
วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเขาฝกอบรม มีความรู ความเขาใจ และประยุกตใชเนื้อหาของหลักสูตร
ในการออกแบบหลักสูตรฝกอบรมในองคกร
เพื่อใหผูเขาฝกอบรมเรียนรูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และกระบวนการเรียนรูที่
สําคัญตองานอุตสาหกรรม
เพื่อใหผูเขาฝกอบรมเรียนรูขั้นตอนจัดทํา Training Course, Training Tools
และ Training evaluate สําหรับใชในงานฝกอบรมของอุตสาหกรรม รวมถึง
หลักการสรางแบบทดสอบทฤษฎี และแบบประเมินการปฏิบัติ

วัน เวลา และสถานที่

วันเสารที่ 15 กรกฎาคม 2560

รุนที่

2

มอบวุฒิบัตร
หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
เจาหนาที่ฝกอบรมที่ีมีประสบการณ
รับผิดชอบ งานบริหารจัดการงาน
ฝกอบรมทั่วไป งานฝกอบรมดานเทคนิค
งานพัฒนา Trainer ภายใน งานการ
ฝกอบรมหนางาน (OJT) งานพัฒนา
หลักสูตรภายในองคกร
หัวหนางาน หรือ Trainer ภายในองคกร
ที่มีประสบการณดานการสอนหรือ
พัฒนาพนักงาน
เจาหนาที่ทั่วไป ที่ตองการเขาใจ
Concept เบื้องตนของการออกแบบ
หลักสูตรฝกอบรมในอุตสาหกรรม

วิทยากร

อาจารยเสริม มณีทอง

นักปฏิบัติ วิทยากร และที่ปรึกษา ประสบการณตรง
เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
ในการออกแบบ สราง สอน และพัฒนาหลักสูตรฝก
สถานที่ หองฝกอบรม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด
อบรมในงานอุตสาหกรรมจนสําเร็จผล

หัวขอการฝกอบรม

Module 1 : Training of Trainer

การเปลี่ยนพฤติกรรม จากทําไมได เปนทําได

พฤติกรรมเกิดจากอะไร ? และทําอยางไรจึงจะเปลี่ยนพฤติกรรมได
พฤติกรรมที่ตองการในงานอุตสาหกรรมมีอะไรบาง ?
ระดับพฤติกรรมมีความสําคัญตองานอุตสาหกรรมอยางไร ?

การเรียนรูคืออะไร ?
กระบวนการเรียนรูที่สําคัญในงานอุตสาหกรรมเปนแบบไหน ?
จัดการเรียนรู ใหสอดคลองกับเวลาทําอยางไร ?

การอบรมของ Trainer โดยอิงกระบวนการเรียนรูทําอยางไร ใหประสบผลสําเร็จ ?

Workshop : การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
Module 2 : Training Course

Training Course คืออะไร ?

Training Course มีสวนประกอบอะไรบาง ?

ADDIE Model กับการวิเคราะหงานอุตสาหกรรม
Duty Analysis, Job Analysis, Task Analysis
Knowledge, Skills, Attitude

ใชแบบฟอรมจริง Course Analysis

Workshop : Course Analysis
ใบสมัครหลักสูตร “การออกแบบหลักสูตรฝกอบรมในงานอุตสาหกรรม เพื่อใชอบรมและประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)”
1. ชื่อ-นามสกุล........................................................................... ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี รหัสสมาชิก M-……….....…..
ตําแหนง ................................................................................ บริษทั …………………………………………………………....….……….
ที่อยู ……………………………………………………………....…………
E-mail.............................................มือถือ............................. ……………………………………………………...……………....………
2. ชื่อ-นามสกุล........................................................................... เลขประจําตัวผูเสียภาษี………………………...……สาขา………....…….
โทรศัพท …..……..….……ตอ…….….. โทรสาร ……..……………....….
ตําแหนง................................................................................ ประเภทธุรกิจ ……………………………ผูติดตอ..………….…....………
E-mail.............................................มือถือ............................. E-mail...................................................มือถือ......................................

สนใจสมัครสมาชิกหรือสํารองทีน่ งั่ public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1
อั ต ราค า ฝ ก อบรมรวมเอกสาร, อาหารว า ง และอาหารกลางวั น (ราคาต อ 1 ท า น)

ประเภท
1. ผูสนใจทั่วไป
2. สมาชิก

คาฝกอบรม
2,800
2,500

+ VAT 7% หัก ณ ที่จาย 3%
196
84
175
75

รวมจายสุทธิ
2,912
2,600

กรณีไมมีหนังสือหัก ณ ที่จาย 3% จายเต็ม
2,996
2,675
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3. ผูสนใจทั่วไป
4. สมาชิก
วิธกี ารชําระเงิน

2,500
2,200

175
154

75
66

2,600
2,288

2,675
2,354

โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษทั เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีแ่ ยกบางนา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 2403005727
 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาศรีนครินทร (กรุงเทพกรีฑา) บัญชีออมทรัพย เลขที่ 0802359647

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนศรีนครินทร-กรุงเทพกรีฑา บัญชีออมทรัพย เลขที่ 3071269091

1. บริษทั ขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บคาใชจา ยเพิม่ หากมีคา ธรรมเนียมในการโอนเงินเกิดขึน้
2. คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโ อนเงินตองเปนผูช าํ ระคาธรรมเนียมเอง

กรณีชาํ ระเงินลวงหนา กรุณา Fax สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชอื่ บริษทั ชือ่ หลักสูตร พรอมเอกสารหักภาษี ณ ทีจ่ า ย 3% มาทีบ่ ริษทั กอนวันฝกอบรม
เอกสารหักภาษี ณ ทีจ่ า ย 3% กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม มิฉะนัน้ จะตองชําระคาฝกอบรมเต็มจํานวน
บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด 52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 13 หลัก 0105540023934
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเขาฝกอบรมกรุณาแจงลวงหนา 7 วันกอนวันฝกอบรม มิฉะนัน้ จะตองชําระ 30% ของราคาคาฝกอบรม

